
Zásady financování seniortenisu
platné od 01/2022

1. Z prostředků ČTS
● mzda sekretáře
● poplatky za turnaje ITF

○ S 200 - 375 USD (MODŘ, HK)

○ S 400 - 600 USD (KV, PHA, LBC)

○ S 700 - 850 USD (KV)

● úhrada startovného pro týmy na ME a MS (cca 200 USD)
● jednorázová odměna reprezentantům při umístění na 1. - 3. místě ve dvouhře

na ME a MS
● míče na turnaje

2. Z prostředků seniortenisu
● úhrada členům VV ST při jednáních

○ cestovné veřejným dopravním prostředkem dle předložené jízdenky
○ při použití vlastního auta 4 CZK/km
○ ubytování do výše 600 CZK/noc

● úhrada členům VV ST při řízení turnajů
○ cestovné + ubytování (viz výše)
○ řízení turnaje

■ 1000 CZK/celý den
■ 500 CZK/půlden

○ úhrada vrchního rozhodčího (min. white badge) dle sazebníku ČTS +
cestovné + ubytování (viz výše)

3. Startovné na turnajích
● stanoveno vždy rozpisem turnaje, z turnajů ITF se odvádí 5 EUR/osoba na

účet ITF (náhrada za dřívější roční poplatek IPIN)
● M80+ a  Ž75+  uhradí pouze 50% startovného, M85+ uhradí pouze  IPIN

4. Míče
● poskytuje ČTS v potřebném množství
● na turnajích ITF dle regulí tři nové míče pro dvouhru, pro čtyřhru + útěchu

ohrané
● skladovou kartu vede I. Petrová, nespotřebované míče se předávají

organizátorům dalšího turnaje
5. Ceny

● zajišťuje I. Petrová po předběžné dohodě s K. Eichlerovou a ředitelem turnaje



6. Reprezentace na ME a MS
● týmy (startovné hradí ČTS)
● podmínky startu:

○ složení družstva schvaluje seniorská komise v dostatečném časovém
předstihu

○ člen družstva musí odehrát MČR nebo jiný domácí turnaj
○ družstvo se přihlašuje do své věkové kategorie
○ nejdříve musí být osloveni naši nejlepší hráči
○ u kapitána je bezpodmíněčně nutná znalost angličtiny (losování,

schůzky kapitánů,…)
○ kapitán zajistí řádné odehrání celé soutěže
○ zajistí zapůjčení a včasné vrácení reprezentačních souprav

● jednotlivci startují na vlastní náklady
● hráči a hráčky do 20. místa na žebříčku ITF mohou požádat o úhradu

startovného na zahraničních turnajích za podmínky startu na domácích ITF
turnajích (50% startovné) a předložení dokladu o úhradě

Jan Kučera připravila Květa Eichlerová
předseda VV SK ČTS ekonomka VV SK ČTS


